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Автобус се обърна между Драгичево и Владая
Любомира ПЕЛОВА

Сериозен пътен инцидент стана вчера между пернишкото село
Драгичево и столичния квартал Владая. По непотвърдена инфрома-
ция катастрофата е станала около 16,30 часа.

Автобус с около тридесетина пътници се е обърнал в канавка на
шосето недалече от селото, на границата между Пернишка и Софий-
ска област. Рейсът се е движел в посока от София към Дупница.

Версиите за инцидента са две. Според едната 20-годишно момиче
от Благоевград шофирало лека кола много бързо и за да не я удари,
шофьорът на автобуса буквално се хвърлил в канавката. Според вто-
рата версия, лекият автомобил се завъртял на мокрия път заради не-
съобразената скорост и паднал в отводнителното съоръжение. За да
не я удари, шофьорът на автобуса също обърнал рейса в канавката.
Младата шофьорка и две момичета, пътували в автобуса са били за-
карани в "Пирогов". По предварителна информация не са тежко пос-
традали.
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.83 лв.
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Този път грозният инцидент е станал във Варна

Преп. Тимотей. Св.
Евстатий, архиеп.

Антиохийски

Интелект - 076/67 09 00  Кали Консулт - 0898/62 06 96

Габи М                   - 076/ 60 13 15   Пернишки имоти - 0888/22 26 56

Орел - 0898/94 56 94  Ива - 076/60 13 38

Симеон Д             -  076/60 26 26    Тера Булгари          - 0884/32 47 03

Укротяване на
ревизионистите

Вчера служебният премиер Герджиков
малко поукроти топката около бомбастич-
ните ревизии, с които бе дал заявка да бие
дузпата на половината министри на Бойко.
Усети професорът, че мачът взе да загруб-
ява, а той като квалифициран съдия не мо-
же вече да си затваря очите, когато играчи-
те се ритат по кокалчетата, и върна топ-
ката в полето на собствения си отбор. Де-
мек, ще играем малко по-кротко, ще търкал-
яме кълбото, колкото да изтече времето
до влизането в игра на новия кабинет след
изборите и няма да предизвикваме фенове-
те да ни обиждат на майка или на когото и
да е от родата.

И правилно. Предизборната кампания бе-
ше тръгнала да минава под знака на реви-
зиите и контраатаките на Бойковия отбор
можеха да хванат неподготвени защитни-
ците на отбора на ревизионистите. Зато-
ва и последните ще поразмотаят още мал-
ко топката, щото явно въздухът няма да
им стигне, ако карат с това темпо до края
на мача. А в служебния отбор смени не са
предвидени, щото треньорът е генерал от
авиацията и може да напомни на своите иг-
рачи, че освен меко кацане има и твърдо па-
дане. Та затова мачът навлезе в приспивно
темпо, а укротяването на ревизионисти-
те може да означава събуждане на публика-
та. И на 26-ти март - всички на мача!

Валентин ВАРАДИНОВ

-90 / 80

ТОП-ОФЕРТА

Продавам имот, Рударци,
840 кв.м, над плажа, панорама,
с постройка на 1 ет. - 31 000 евро

0896 788 784; 0888 50 32 37

Българска
асоциация на
регионалните
медии

ул. Райко Даскалов № 1
Бизнес център Перник

e-mail: office@krib-pernik.com

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Любомира ПЕЛОВА
Кражбата е грозно

престъпление, което
се наказва от закона.
Но как квалифицираш
подобно деяние, кога-
то става дума за по-
сегателство върху
даренията, които хо-
рата с добри сърца
събират, за да помог-
нат за лечението на
болно дете?  Тук всяка
квалификация от ти-
па на "недопустимо",
"аморално", "грозно" и
т.н. в тази посока е
недостатъчно крад-
норечива.

За съжаление обаче
това се случва. Сякаш
- непрекъснато. След
като преди седмица
една жена бе решила,
че парите не бива да
стигнат до триго-
дишния Никола, който

Променлива
облачност

за щастие вече замина
за лечение в чужбина,
сега наистина депо-
пустимото се случва
и с даренията за друго
пернишко дете - 12-го-
дишния Жорко. Ако
изобщо има нещо доб-
ро в този случай, то е
само в това, че посега-
телството не е из-
вършено в Перник, а в
морската столица на
България - Варна.

Всичко се случва на
картинг пистата в
града, където е прове-
дено състезание. Ор-
ганизаторите са ре-
шили да събират па-
рите от входа за бол-
ното момченце, кой-
то се бори с най-
страшната диагноза -
тумор.

Измамник цяла сед-
мица звънял на чичо-

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ

          Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
076/60 11 00;

0896/62 10 01
e-mail –

pernik@posoka.com
Офис Перник

ул. Кракра № 61

Помощ за Жорко!
Семейството на едно слънчево пер-

нишко дете се бори за живота му.
Средствата, които са необходими за
лечението на Жорко, са непосилни за
близките му. Перник дни наред вече
доказва, че заедно сме силни! Родиха
се десетки инициативи в подкрепа на
малкото момченце! Публикуваме бан-
ковата сметак, която всеки, желаещ да
помогне, може да използва.

БАНКОВА СМЕТКА:
IBAN: BG98FINV91501316905961
BIC FINVBGSF
Титуляр:
Георги Георгиев Валентинов
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ÃËÀÑÓÂÀÉÒÅ ÀÊÒÈÂÍÎ
ÇÀ ÄÚÁÀ ÎÒ ÍÀÑÀËÅÂÖÈ!

ÎÁÓ×ÀÂÀÒ ÑÈÊ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ
ÇÀ ÌÀØÈÍÍÎÒÎ ÃËÀÑÓÂÀÍÅ

ÑËÀÂÈ ÃÎÖÅÂ Ñ ØÅÑÒÀ
ÏÎÁÅÄÀ Â ÈÒÀËÈß

то на детето и се
представял за органи-
затор на благотвори-
телната инициатива
във Варна. Казал на се-
мейството, че не е
нужно да пътуват от
Перник до Варна и
той може да вземе
събрание пари от
тяхно име, за да ги
преведе по сметката
на Жорко. Истински-
те организатори оба-
че се усетили за опи-
та за измама. Поли-
цията е арестувала
мъжа. Той е на 21 го-
дини и е криминално
проявен. Продължава
работата по случая.

За последните две
седмици това е тре-
ти инцидент, в който
хора без сърца и без
морал посягат върху
парите за болно дете.
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Светла ЙОРДАНОВА
На 17 февруари, в

седмицата, когато по-
читаме паметта на
Апостола на свобода-
та, по традиция в ос-
новните училища на
кметство "Изток" се
проведе "Час по родо-
любие" -"Левски в мое-
то сърце". Това е съв-
местна инициатива
на Регионален истори-
чески музей - Перник,
Младежки дом - Моши-
но и основните учили-
ща. Първи, които уча-
стваха в урока, бяха
малките ученици от
XIII ОУ" Св. св. Кирил и

Засега българското дърво е едва на четвърто място

Любомира ПЕЛОВА
Да гласуваме по-ак-

тивно за българско-
то дърво на година-
та - дъба от трън-
ското село Насалев-
ци, защото засега
той е на 4-то място,
апелира Людмила Гю-
рова, която номини-

ра гиганта за между-
народния конкурс
"Европейско дърво на
годината 2017".

Насалевският дъб
се изправя в съревно-
ванието срещу 15
дървета от 12 евро-
пейски държави. Това
са представителите

на Белгия, Великобри-
тания (с отделни
представители от
Англия, Северна Ир-
ландия, Уелс и Шот-
ландия), Германия, Ес-
тония, Ирландия, Ис-
пания, Литва, Полша,
Словакия, Унгария,
Франция и Чешката

Час по родолюбие за децата в “Изток”

Методий". В камерна-
та зала на РМД - Мо-
шино те с интерес
проследиха история-
та за съратниците на
Дякона в Пернишко и
въодушевени рецити-

раха стихове за Васил
Левски. Сред тях беше
Петър Велев, пред-
ставител на Регио-
налното дружество
"Традиция", който ув-
лекателно разказа ис-

т о р и и
за Апо-
стола.

В съ-
щия ден
с р е щ и -
те про-
дължиха
с учени-
ци от X-
то ОУ"
А л е к о
К о н -
станти-
нов" и
XI-то ОУ
" Е л и н
Пелин".

Отхвърлиха нов медикамент,
покриван от Здравната каса

Силвия ГРИГОРОВА
17 медикамента са били разгледани

от Комисията за оценка на здравните
технологии към Националния център по
обществено здраве и анализи. Само
един - Ranexa, за исхемична болест на
сърцето - е бил отхвърлен, защото
"няма достатъчно убедителни доказа-
телства относно здравните ползи и ико-
номическата ефективност на въвежда-
нето на новата здравна технология, как-
то и реален анализ на бюджетното въз-
действие върху платеца", което означа-
ва, че няма да се покрива от здравната
каса.

Повторната оценка на новите терапии
от специалната комисия беше предло-
жено като мярка от касата, след като
здравният министър Илко Семерджиев
съобщи за 200-процентно увеличение
на разходите за лекарства в последни-
те години.

Механизмът за оценка на здравните
технологии действа в България от мина-
лата година, като засега през него са
длъжни да минават само иновативните
лекарства, ако производителите им ис-
кат да бъдат плащани от Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК). В
комисията има представители на здрав-
ното министерство, Агенцията по ле-
карствата, Националния център за об-
ществено здраве и анализи и Нацио-
налния съвет по цени и реимбурсиране
на лекарства, които преценяват данните
на производителите за ефективността
на лекарството и икономическата му
изгодност.

Шестнайсетте одобрени нови терапии
са за хепатит С, онкологични, автоимун-
ни и някои редки наследствени болести
като болестта на Хънтингтън. Сред тях е
и новата безинтерферонова терапия за
хепатит, за която имаше спорове в на-
чалото на годината, след като касата
въведе дискриминационни критерии за
отпускането й. Според оценката на тази
здравна технология за 2017 г. се оча-
ква с конкретния препарат да се леку-
ват 78 болни, догодина - 105, а за 5 го-
дини общият брой на лекуваните да е
669 души. Общо очакваният разход за 5
години е над 73 млн. лв.

Нови правила за оценка
на потребностите от

социални услуги от 2018 година
Силвия ГРИГОРОВА

Служебното правителство прие измене-
ния в Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане. Целта на нововъ-
веденията е да се осигури по-дълъг прехо-
ден период за подготовка на системата за
предоставяне на социални услуги за прила-
гане на новите подходи за оценка и работа.

Според приетите промени, новите правила
за оценка на потребностите и разработване
на индивидуален план за подкрепа от дос-
тавчиците на социални услуги, ще влязат в
сила от 1 януари 2018 г. Преходният период
за подготовка на общините за профилира-
нето и промяната на наименованията на со-
циалните услуги се удължава до 30 април
2018 г.

Затягат контрола над средствата
за медикаменти в онкологията

Силвия ГРИГОРОВА
200% ръст на разходите за медикаменти

има за последните години. Това съобщи слу-
жебният министър на здравеопазването и ви-
цепремиер д-р Илко Семерджиев на дискусия
за лекарствената политика, в която участие
взеха подуправителят на НЗОК Димитър Пет-
ров и представители на фармацевтичната ин-
дустрия. За сравнение той посочи, че ръстът на
БВП за десет години е около 30%.

"Това показва, че по никакъв начин движе-
нието ни в посока разходване на публични и
частни средства е несъразмерно със средс-
твото, което служи за ориентир на всички-
брутният вътрешен продукт и неговия растеж.
Ето защо се налага, когато говорим за публич-
ните средства, да си отговорим на първо място
на въпроса как ги разходваме. Отговорът не
би трябвало да е чрез лобизъм, чрез лоши ре-
шения, чрез механизми за придърпване на
ползите, а как да върнем на потребителя  оно-
ва, което той е гарантирал чрез своите осигу-
ровки и данъци", заяви министър Семер-
джиев. Според него, балансирането на интере-
сите в тази насока трябва да бъде осъществе-
но на основата на принципи. "Ако успеем да
намерим пресечната точка между интереси и
принципи, и цени и ценности, ще бъдем успеш-
но общество", заключи д-р Семерджиев.

Подуправителят на НЗОК д-р Димитър Пет-
ров посочи, че ще бъдат предприети мерки в
насока по-стриктен контрол при онкомедика-
ментите, които ще залегнат в НРД за тази го-
дина и отбеляза, че там също има значителен
ръст на средствата. Той допълни, че се об-
мисля идеята касата да плаща терапията на
пациент средно на килограм тегло.

НЗОК ще работи и за по-широкото прилага-
не на механизма на оценка на здравните тех-
нологии, както за новите лекарства, така и при
старите."Има около десетина позиции, които
ни притесняват", подчерта д-р Петров, като по-
сочи, че става въпрос за медикаменти в онко-
логията и при лекарствата за домашно лече-
ние.

Председателят на Националния съвет по це-
ни и реимбурсиране проф. Николай Данчев
съобщи, че на този етап само 14 продукта с
международно непатентно наименование са
отпаднали от реимбурсация у нас, но уточни,
че те не се използват в Европа и няма нито
един от тях, чиято липса да застрашава здра-
вето на български пациенти. Той препоръча да
се възприеме механизма за проследяване на
ефекта от иновативните продукти във водещи
болници в страната.

република.
От тази година

има промяна в регла-
мента на конкурса,
като всеки гласуващ
задължително изби-
ра 2 дървета, за кои-
то да подаде своя
глас. Промяната е въ-
ведена с цел да се ба-
лансира национално
ориентираният вот
на участниците. Все-
ки може да гласува за
представителя на
собствената си дър-
жава. Вотът ще про-
дължи до 1:00 часа на
1 март 2017 г., като
през последната сед-
мица броят гласове
за всеки от участни-
ците ще бъде скрит,
за да се запази еле-
ментът на изненада-
та. Победител ще
стане дървото, съб-
рало най-много гласо-
ве. Той ще бъде об-

явен на церемонията
по награждаването в
конкурса, която ще
се проведе в Брюксел
на 21 март 2017 г.

За да подадете
своя вот, изберете
две от дърветата,
участници в "Евро-
пейско дърво на го-
дината 2017", въве-
дете своята еле-
ктронна поща и не
забравяйте да пос-
ледвате връзката,
която системата ще
изпрати на посоче-
ния адрес. В проти-
вен случай, гласът
ви няма да бъде от-
четен.

Нека бъдем по-ак-
тивни, от нас зависи
ще спечели ли сто-
летният дъб, който
уе националният по-
бедител в "Дърво с
корен 2016" междуна-
родната надпревара.

Идва нова грипна вълна
Силвия ГРИГОРОВА

Нова грипна вълна ни очаква с повишаването на температурите. То-
ва заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни
болести проф. Тодор Кантарджиев. Според него, епидемиолозите
прогнозират пикът на грипните заболявания да бъде през април. Оча-
кваните щамове ще са характерните за пролетно-летния сезон, а не
тези, които предизвикаха грипната епидемия миналия месец.

"През месец април вече ще имаме една заболеваемост, характер-
на за пролетно-летния сезон. Тъй като доста хора боледуваха от грип
тази година трябва да знаят, че след тежка вирусна инфекция един-
два месеца имунитетът им е намален", поясни проф. Кантарджиев.
Той съветва да се пазим от други инфекции като за целта използва-
ме  разнообразна храна и прилагаме пълноценен хранителен режим,
който да подобри за кратко време имунитета.
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Любомира ПЕЛОВА
Перничани не са

забравили съдебната
сага, свързана с убий-
ството на 27-годиш-
ния ром Георги Гера-
симов. Близо 13 годи-
ни бяха нужни на се-
мейството на жер-
твата, за да получат
близките на жертва-
та възмездие за ги-
белта на младия мъж.
През септември ми-
налата година убие-
цът Бойко Игнатов –
Пърлето, беше осъ-
ден на шест години
лишаване от свобода
при първоначален
сторг режим на из-
търпяване, както и
да изплатги кръвни-

на от 115 000 лева на
майката на жертва-
та – Райна Седефче-
ва за претърпените
от нея болки и стра-
дания, причинени от
смъртта на сина й.
Това беше третият
процес срещу Игна-
тов за извършеното
от него престъпле-
ние, тъй като преди
това процесът на
два пъти тръгваше
отначало заради про-
цесуални пропуски и
починал съдебен за-
седател.

През 2004 година
Пърлето бе осъден
условно на три годи-
ни затвор с петгоди-
шен изпитателен

Почти 2 млн. лв. изплатени заради решения на Съда в Страсбург през 2016 година

„Граовска младост” с концерт
в сръбското село Звонци

срок. Тогава четири-
ма близки на 27-го-
дишния Георги Гера-
симов заведоха дело
в Европейския съд за
правата на човека и
България бе осъдена
за плати 30 000 евро
обезщетение на че-
тиримата жалбопо-
датели и още 2500
евро разноски по де-
лото.

Припомняме не слу-
чайто този случай. В
медийното прос-
транство тези дни
изтече информация,
че миналата година
България е платила
почти 1 млн. евро е
платила България по
осъдителни решения

на Европейския съд
за правата на човека
в Страсбург. Цифра-
та не е обект на жур-
налистическо въоб-
ражение – данните са
взети от справка на
Министерство на
правосъдието. Запла-
тените обезщетени-
я за 2016 г. са общо
960 100 евро или 1
877 800 лева, като в
тази сума влизат
плащанията по прия-
телските споразуме-
ния и едностранните
декларации. Обезще-
тенията само по
осъдителните реше-
ния са 854 800 евро
или 1 671 800 лв.,
уточняват от МП.
Освен сумата от
почти 1 млн. евро,
която държавата е
заплатила заради
осъдителни решения
на Съда в Страсбург,
през 2016 година, Ми-
нистерство на пра-
восъдието е сключи-
ло общо 268 споразу-
мения по реда на За-
кона за отговорност
на държавата и об-
щините за вреди и на
Закона за съдебната
власт, като е запла-
тила 604 648 лв. по
243 споразумения за
“бавно правосъдие”.
Сумата е близо с 200
000 лв. по-малка от
2015 г., когато са би-
ли платени 794 720
лв. по 289 споразуме-
ния.

От 2012 г. у нас
действа компенсато-

рен механизъм, кой-
то предвижда всеки,
който има основание
да се счита за още-
тен, заради “бавно
правосъдие” да поис-
ка да бъде компенси-
ран. Това става чрез
подаване на жалба до
Инспектората към
Висшия съдебен съ-
вет.

В случай, че жалба-
та бъде приета за ос-
нователна, то ИВСС
изпраща документа-
цията на Министерс-
тво на правосъдие-
то, което сключва
споразумение и из-
плаща дължимата
компенсация. Въвеж-
дането на компенса-
торния механизъм
имаше за цел именно
намаляване на жалби-
те срещу България
пред ЕСПЧ в Страс-
бург.

“Видно от статис-
тиките на ЕСПЧ, в
последните 5 години
България трайно е
извън първата де-
сетка на страните с
най-много висящи
жалби пред ЕСПЧ. По
официални данни
през 2016 г. България
е на 16 място по
брой висящи жалби
със 718 жалби, като
тази положителна
тенденция се дължи
и на въведения през
2012 г. компенсато-
рен механизъм”, из-
тъкват от Минис-
терство на правосъ-
дието.

Ще обучават СИК с телеконферентни
връзки за машинното гласуване

Любомира ПЕЛОВА
Обучението на секционните комисии за

машинното гласуване ще става с телекон-
ферентни връзки с цел едновременно обу-
чаване на много по-голям брой хора, каза
вицепремиерът по вътрешен ред и сигур-
ност и министър на отбраната Стефан Янев.
Преди това той се срещна с новоназначени-
те областни управители, за да координира
подготовката за изборите, заедно с ЦИК и
администрацията на Министерския съвет.

Машинно гласуване ще има или за всич-
ки, или изобщо няма да има, каза Янев в от-
говор на въпроса дали е възможно да има
машинно гласуване само в част от секции-
те. “Не мисля, че е предвидено. Последното
решение на ВАС е категорично – или маши-
ни навсякъде, или не. Така че това е една
трета хипотеза, която не бих искал да ко-
ментирам от гледна точка на някакво прав-
но тълкуване, по-скоро очакванията са, че
ще има или за всички, или няма да има”, ка-
за Янев.

22 февруари е крайният срок за получа-
ване на офертите на фирмите, които биха
могли да осигурят машините за изборите,
както е предвидено в закона.

Ако машини все пак не бъдат доставени,
ще се гласува с хартия по обичайния начин.
“Как ще се произнесат вече в правния свят
по тълкуването на този казус, аз не мога да
коментирам и не мисля, че е редно”, каза
Янев.

Светла ЙОРДАНОВА
Ансамбълът за народ-

ни песни и танци
„Граовска младост” при
ОК „Дворец на култура-
та” ще изнесе концерт
в училището на село
Звонци, община Бабу-
щица в република Сър-
бия, съобщи  директо-
рът на Двореца на кул-
турата Петьо Фет-
фов.  Проявата е посве-
тена на българския на-
ционален празник и ще

бъде на 9 март.
Гостуването в село

Звонци е традиция. Ан-
самбълът е имал там
концерти многократно.
Идеята за концерта е
на Гражданско сдруже-
ние “Златен лист”.

Село Звонци е българ-
ско село. Затова е важ-
но да помагаме за съх-
раняването на българ-
щината в населените с
наши сънародници зе-
ми, останали извън гра-

ниците на родината. То-
ва е съществена част
от културната ни по-
литика, подчерта Пе-
тьо Фетфов.

Първото посещение
на фолклорната форма-
ция в Звонци е през
1994 г., когато на съна-
родниците ни извън ро-
дината е подарена и
българска литература.
Перничани са помагали
и на храма “Св. Илия” в
селото.

Всеки десети прецакан
с неизползван отпуск

Любомира ПЕЛОВА
Десет на сто от работниците не могат да

вземат полагащото им се обезщетение за
неизползван отпуск след прекратяване на
договора, пише столичен ежедневник, кой-
то се позовава на практиката на юристи.

„Работодателите просто отказват да им
изплатят това обезщетение, въпреки че е
регламентирано в Кодекса на труда“, об-
ясни адвокатът Веселин Василев. Незави-
симо дали служителят е напуснал или е бил
уволнен, ако е работил поне 8 месеца в ед-
на фирма, той има право на компенсация за
дните, останали му от платения годишен от-
пуск.

Размерът на обезщетението зависи от
заплатата на работника и остатъка от почив-
ните му дни. Така служител с 1000 лева ме-
сечно, който напусне работа без да е изпол-
звал 10 дни от отпуска си, трябва да получи
обезщетение в размер на 454 лв. за остана-
лите 10 дни.

За всеки невзет ден почивка работник на
минимална заплата трябва да получи 20 лв.,
при условие, че в месеца е имало 22 работ-
ни дни. Тези, които се осигуряват на макси-
малния осигурителен праг пък трябва взе-
мат по 118 лв. за всеки отложен ден отпуск.

Практиката на адвокат Василев показва,
че ощетените отказват да търсят правата си
по съдебен път, защото размерът на ком-
пенсацията рядко надвишава 400 лева.

Съотношението между
минималната и средната

работна заплата минимум 50%

Любомира ПЕЛОВА
От КНСБ настояват, че в следващите 4

години България трябва да се стреми към
съотношение между минималната и сред-
ната работна заплата- не по-малко от 50%.
Това става ясно от Меморандум за со-
циално-икономическото и обществено-по-
литическото развитие на България, в кое-
то КНСБ отправя послания към кандида-
тите за властта след оставката на кабине-
та „Борисов 2“ и предсрочното разпуска-
не на 43-тото НС. Според КНСБ минимал-
ната работна заплата следва да се дого-
варя ежегодно на национално равнище,
като се промени и усъвършенства норма-
тивната база. Независимите синдикати
настояват в бюджет 2018 година да бъдат
предвидени средства за повишаване на
работните заплати на педагогическите
специалисти с 25%. През следващите 4
години да се постигне икономически ръст
от 5 на 100 на БВП, който да осигури рас-
теж на икономиката и по-добри доходи за
гражданите. Според КНСБ прогресивното
подоходно облагане постепенно трябва
да бъде възстановено, както и да се при-
лага семейно подоходно облагане с висо-
ки стимули за деца в семейството. В ме-
морандума синдикатите предлагат въ-
веждане на данък „богатство“ по отноше-
ние на допълнителни жилища, скъпи авто-
мобили, яхти, вили и други, както и въ-
веждане на данък върху финансовите
транзакции в размер 1 на 100.
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Наградата е единствената книжна награда в България, чието жури са децата

Помещения на Осмо училище
предоставят на Музея

Светла ЙОРДАНОВА
Допълнителни помещения за фондохра-

нилище иска от община Перник Регионал-
ният исторически музей в града

“Музеят разполага с над 40 000 движими
културни ценности, но базата за съхране-
нието им е недостатъчна като площ и усло-
вия от гледна точка на пространство, тем-
пература и влага“, пише в докладна запис-
ка директорът на музея Венцислава Кру-
мова. Кметът Вяра Церовска предлага за
целта да бъдат използвани свободни поме-
щения в Осмо основно училище с обща
площ 255.50 кв. м, включващи два учебни
кабинета с хранилища, две складови стаи
и тоалетна на втория етаж на училищната
сграда. Достъпът до тях ще се осигурява
чрез отделен вход, който не се използва от
учениците. Предоставянето на помещения-
та е включено като точка в проекта за дне-
вен ред на предстоящата на 23 февруари
сесия на местния Общински съвет.

Светла ЙОРДАНОВА
На 15 февруари

2017 г. започна гласу-
ването в Национална-
та награда “Бисерче
вълшебно” 2017. Над
100 заглавия ще про-
вокират българските
деца да изберат своя-
та любима детско-
юношеска книга за
предходната година.
Проектът, който се
провежда за пета го-
дина, цели да запознае
децата с модерната
художествена литера-
тура, издавана на бъл-
гарски език, и да на-
сърчи четенето сред
подрастващите.

Организатор на наг-
радата е фондация
“Детски книги” и тя
се провежда с подкре-
пата на Министерс-
тво на образование-
то и науката и сайта
за книги и четене “Аз
чета”.

В петото издание
на наградата са номи-
нирани 104 заглавия,
издадени на български
език през 2016 година
и неприсъстващи в
задължителните спи-

съци с учебна литера-
тура. Книгите побе-
дители ще бъдат об-
явени на официална
церемония в края на
април, а кампанията
ще бъде закрита с
детски книжен праз-
ник в началото на ме-
сец май в Русе, къде-
то се намира една от
най-активните биб-
лиотеки от предход-
ното издание.

“За нас е радостен
фактът, че близо 1/3
от номинираните
книги в петото изда-
ние на наградата за
най-добра детска кни-
га са дело на българ-
ски автори.”, сподели
Валентина Стоева,
председател на фон-
дация “Детски книги”.

Няма промяна в
броя на категориите
спрямо предишното
издание на наградата.
Номинираните загла-
вия отново са разпре-
делени в три възрас-
тови категории, като
най-много са в “Май-
стори”  - 40. В катего-
рията за най-малките
читатели, “Открива-

тели” (6-8 г.), те са
29. По-опитните
книжни пътешестве-
ници в категория
“Мечтатели” (9-11 г.)
могат да избират от
28 заглавия. За трета
поредна година в наг-
радата присъства и
специалната катего-
рия за интерактивни
и мултимедийни кни-
ги “Иноватори”. В нея
са номинирани 7 кни-
ги, издадени у нас
през 2016 г., а вотът
е пожелателен.

Организаторите
отново дават въз-
можност за колектив-
но гласуване от учи-
тели и библиотекари,
които искат да под-
помогнат своите уче-
ници да гласуват за
любимата си книга.

По традиция всички
номинирани издания
от българските авто-
ри ще бъдат изпрате-
ни в най-голямата
детско-юношеска биб-
лиотека в света - In-
ternationale Jugendbib-
liothek в Мюнхен, за да
се състезават за
място в престижния
каталог White Ravens.
Тази инициатива бе
възобновена през
2015 г. от фондация
“Детски книги” след
повече от 10-годишно
прекъсване.

За втора поредна
година фондацията
организира и съпътс-
тваща посланическа
кампания „Активните
бисерчета”, чийто
старт ще бъде даден
на 7 март 2017 г. в Па-
нагюрище. Тя цели да
провокира младите

хора от 6 до 18 годи-
ни да станат активни
посланици и участни-
ци в популяризиране-
то на единствената
българска книжна наг-
рада, чието жури са
самите деца. В рамки-
те на „Активните би-
серчета” те могат да
покажат, че са лидери
на мнение сред връс-
тниците си, като ги
призоват да четат и
да гласуват за люби-
ма книга.

В активния период
на гласуването, като
съпътстващи съби-
тия, ще бъдат орга-
низирани срещи с чи-
татели в училища,
библиотеки и читали-
ща в София и страна-
та за разясняване це-
лите на наградата,
механизмите за гласу-
ване и запознаване с
номинираните загла-
вия.

Организаторите
обещават още много
допълнителни помощ-
ни материали за учи-
тели и библиотекари,
които ще могат да
бъдат открити на
www.biserche.com. На
сайта ще откриете и
повече подробности
за наградата „Бисерче
вълшебно“ 2017 и пра-
вилата за участие.

Наградата за най-
добра детска книга
“Бисерче вълшебно”
се организира от фон-
дация “Детски книги”.
Кампанията се орга-
низира с подкрепата
на Министерство на
образованието и нау-
ката и сайта “Аз че-
та”.

Няма вече въпросителни в пернишката листа на БСП
Любомира ПЕЛОВА

Ясен е вече пъл-
ният състав на пер-
нишката листа на
БСП, в която до пре-
ди два дни третата
позиция, определена
за гражданската кво-
та, стоеше празна.
След като вчера
„БСП за България“
регистрира канди-
датската си листа
за изборите за 44-то
Народно събрание в
14 МИР – Перник, за-
гадки няма. Видно е,
че след водачите
Станислав Владими-
ров и Евдокия Асено-
в, трети е инж.Лю-
бомир Бонев. Следва-
щите в листата са
Евелина Венкова, Ве-
нета Петрова, коа-
лиционният парт-
ньор Петър Янков,
Ива Борисова и
инж.Михаил Михай-

лов.
Както вече огласи

лидерът на столет-
ницата Корнелия Ни-
нова, 40 на сто от
водачите са нови ли-
ца и че в списъците
има 56 души извън
БСП, които се канди-
д а т и р а т
от нейно
име, след
като  На-
ц и о н а л -
ният съ-
вет на
БСП прие
о к о н ч а -
телно лис-
тите на
к о а л и ц и я
“БСП за
България”
за избори-
те. В пер-
н и ш к а т а
листа оба-
че и двама-
та водачи

Партньори на ини-
циативата са още
Българска библиотеч-
но- информационна
асоциация, фондация
“Глобални библиоте-
ки- България”, Асоциа-
ция “Българска кни-
га”, Център за приоб-
щаващо образование,
Сдружение за градски
читални, Читали-
ще.то. Медийни парт-
ньори са “Детски
дневник” и семейното
онлайн радио Family, а
партньор събития е
Sofia Ring Mall.

Фондация “Детски
книги” е съсредоточе-
на изцяло в организи-
рането на проекти и
инициативи за насър-
чаване на четенето
сред децата, стимули-
ране координацията и
взаимодействието
между всички инсти-
туции и лица, свърза-
ни с детското чете-
не. В края на тази го-
дина фондация “Де-
тски книги” е избрана
за номинираща орга-
низация от България
за 2017 и 2018 г. в
престижната между-
народна награда за
детско- юношеска ли-
тература “Астрид
Линдгрен”. Тя се връч-
ва от Шведския съ-
вет по изкуствата, а
победителят получа-
ва 5 млн. шведски кро-
ни. Първите одобре-
ни български номина-
ции в “малкия” Нобел -
на писателката Юлия
Спиридонова и на ху-
дожника Любен Зида-
ров - са излъчени от
екипа на фондация
“Детски книги”.

са „стари муцуни”,
тъй като Владими-
ров и Асенова вече
са седяли на депу-
татските банки в
42-тото Народно
събрание. Фактът,
че сега заемат първо
и второ място в

пернишката листа
обаче не е никаква
гаранция, че отново
ще се върнат в пар-
ламента, тъй като
не бива да се забравя
горчивият урок от
последните местни
избори, когато мажо-

ритарният вот объ-
рна и обърка много
сметки и от Общин-
ския съвет изплесна-
ха кандидати, които
бяха считани за си-
гурни, а влязоха хора,
които бяха извън
всички сметки.

На кръстовището на пътен възел
„Кочериново“ ще бъде изграден

временен бетонов път

Силвия ГРИГОРОВА
До 2 март т. г. ще бъде изграден време-

нен бетонов път в кръга на кръстовището
на пътен възел „Кочериново“. По него ще
преминават всички извънгабаритни това-
ри- влекачи, превозващи греди, с дължина
до 32 м, необходими за строителството на
съоръженията на лот 3.3 от АМ „Струма“ –
участъкът между Кресна и Сандански.

При изграждането на бетоновия път ще
бъде въведена временна организация на
движението. Скоростта на преминаване
през кръстовището ще е намалена. Пътят
ще се изгражда само през светлата част
на денонощието, като през нощта и при на-
малена видимост поради лоши атмосфер-
ни условия, участъкът ще бъде със свет-
линна сигнализация.

От двете страни на временния път ще
има бариери, които ще пропускат еди-
нствено извънгабаритните товари, пътува-
щи за лот 3.3 от АМ „Струма“. След завър-
шването на строителството на отсечката
Кресна – Сандански от АМ „Струма“ през
2018 г. временният път ще бъде премахнат.

Извънгабаритните товари ще започнат
да се пропускат по бетоновия път след 6-ти
март т. г. Те ще преминават от 9 ч. до 16 ч.
през делнични дни, когато трафикът е по-
малък. При навлизането на влекач сигна-
листи за кратко ще спират движението
през кръговото кръстовище.



ПРОДАВА:
1. Двустаен, Ид. център, ет:4(5),
    с обща площ: 100 кв.м., нов - 59 000 евро
2. Двустаен, Ид.ц.,, ет. 2/6/, ТЕЦ, 2 тер.,
    ПВЦ, подобрения - 73 000 лв.
3. Двустаен, Център, 76кв.м., ет. 4(4), ТЕЦ, тер.- 48 000лв.
4. Двустаен, пригаров район , ет. 2, тер, нов- 31 000 евро
5. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 000 лв.
6. Тристаен, Център, ет. 3, нов, лукс,
     2 тер., саниран - 44 000 евро
7. Тристаен, Център, 120 кв.м, ет.5, таван 20 кв.м,
    вътрешни стълби, ТЕЦ, тер. - 60 000 евро
8. Маломерен тристаен, Център, ет. 4, лукс, ТЕЦ- 55 000 евро
9. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5/6, ТЕЦ, лукс - 78 000 евро
10. Многостаен, Изток, ет. 5, нов, лукс,
      с отделен вход 173 кв.м - 67 000 евро
11. Къща, Клепало, 2 ет., х 62 кв.м, дв. 300 кв.м - 45 000 лв.
12. Луксозен, втори етаж от къща, ниската
      част на  Варош, 110кв.м. - 65 000лв.
13. Сутерен и етаж, 80кв.м.,от двуетажна
      къща,Мошино,двор: 280кв.м. - 40 000 евро
14. Две вили близнак, Рударци,
      дв. 760 кв.м, РЗП: 240 кв.м - 110 000 евро
15. УПИ, Рударци, 840 кв.м, ток, вода,
      панорама, на улица, до гора, кв. Кало,
      с постройка на 1 ет., ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро
16. Магазин, Пашов, 40 кв.м,
      с оборудване, акт 16 - 52 000 лв.
17.Търговски обект, Изток, магазин, партер,
      23кв.м., Благой Гебрев - 14 500 евро.
18. Търговски обект, Изток, топ-място,
      тх., ЗП: 66 кв.м, етаж и полуетаж - 66 000 евро
19. Магазин, Център, 75 кв.м - 85 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Магазин, Ид.ц., Център, 25 кв.м - 1 000 лв./без ДДС/
2. Магазин, Ид. център, 40 кв.м. - 250 лв.
3. Магазин, Център, 75 кв.м - 400 лв.
4. Магазин, Изток, 130 кв.м., партер, лукс - 800лв.

Тера Булгари
Гр. Перник, ул. Райко Даскалов" №1, ет. 3, офис 9

0884 32 47 03
1. Гарсониера Изток, ет. 8, тераса - 30 000лв.
2. Гарсониера, Радомир, ет.5, ПВЦ, метална врата,
    кв. Гърляница - 12 000 лв.
3. Двустаен, Изток, тх., среден, ет. 2 - 32 000 лв.
4. Двустаен Изток, 2тер., до спирка, ет.8 - 35 000 лв.
5. Двустаен Радомир, Арката, ет. 1 - 16 000лв.
6. Тристаен, Център, ет. 5, юг - 57 500 лв.
7. Апартамент, кв. Хр.Ботев, 88кв.м., две тавански
    помещения, качествен цялостен ремонт - 30 000лв.
8. Къща на гара "Александър Димитров", неизмазана,
      на 3 етажа, двор: 550 кв.м. - 15 000 лв.
9. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради,
    двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.
10. Парцел, Боснек, Център 618 кв.м, с три стари къщи

- по договаряне
11. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
12. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден - 12 500 лв.
13. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 кв.м
14. Парцел, с. Люлин, 810 кв.м, равен - 28 000 лв.

КУПУВА:
1.Веднага с готови пари, гарсониера, Изток или Център

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гараж, ул. Кракра, ТЕЦ, вода - 60лв.

АПАРТАМЕНТИ:
1.  СТАЯ, ХР. СМИРНЕНСКИ, ЕТ. 2, ТХ. - 6 800 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, Д. МАХАЛА, ЕТ. 8, ТЕРАСА - 34 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.1, ПРЕУСТР. В МАГАЗИНИ - 34 000 ЛВ.
4. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, СЛЕД ОСН. РЕМОНТ /ОБЗАВЕЖДАНЕ/ - 50 000 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, СЛЕД ОСН. РЕМОНТ /ОБЗАВЕЖДАНЕ/ - 46 000 ЛВ.
6. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ПРЕХОД, 3 ТЕР. - 43 000 ЛВ.
7. ТРИСТАЕН, Д. МАХАЛА, ЕТ. 8, 3 ТЕР., ДОБЪР - 45 000 ЛВ.
8. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 1, ПРЕУСТР. В МАГАЗИНИ - 36 800 ЛВ.
9. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, 2 ТЕР., ЕПК - 60 000 ЛВ.
10. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ.М, ЕТ. 4 - 64 000 ЕВРО
11. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ.М, ЕТ. 4 - 69 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. С. СТУДЕНА, 2 ЕТ., РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 680 КВ.М - 35 000 ЕВРО
2. С. СТУДЕНА, 2 ЕТ., РЗП: 170 КВ.М, ДВОР: 670 КВ.М - 83 000 ЛВ.
3. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 КВ.М, ДВОР: 741 КВ.М,  САМОСТ., 2 ЕТ. - 96 000 ЛВ.
4. С. КОВАЧЕВЦИ, РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 600 КВ.М, ТХ.,ПЛ. - 25 000 ЛВ.
5. С. Г. СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ. 300 КВ.М -  9 900 ЛВ.
6. С. ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 1 000КВ.М - 20 000 ЛВ.
7. С. ЧУЙПЕТЛОВО, 2 ЕТ., ДВОР 1 562 КВ.М, ЗП: 80 КВ.М, ОТЛИЧНА - 80 000ЕВРО
8. УПИ 1 090 КВ.М, С. Д. ДИКАНЯ, РАВЕН, ТОК/ВОДА - 18 530 ЛВ.
9. УПИ 800 КВ.М, С. БОСНЕК, РАВЕН, ФУРГОН - 27 000 ЛВ.
10. УПИ, РАДИНА ЧЕШМА, 665 КВ.М - 13 000 ЛВ.
11. УПИ, 557 КВ.М,  С.ЧЕРНА ГОРА, РАВЕН, ДО КЪЩИ   - 8 500 ЛВ.
12. УПИ 1 200 КВ.М; 876 КВ.М, С.ЛЮЛИН, ДО КЪЩИ - 30 ЛВ/КВ.М
13. УПИ 1 400 КВ.М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН - 50 000 ЛВ.
14. УПИ 2 150 КВ.М, 1 970 КВ.М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ - 25Е/КВ.М
15. УПИ 2 148 КВ.М; 4 322 КВ.М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО - 27Е/КВ.М
16. УПИ 1 146 КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ. СТР. - 40Е/КВ.М
17. УПИ 1 116 КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО - 30Е/КВ.М
18. УПИ 1 930 КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО - 25Е/КВ.М
19. УПИ 1 100 КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО - 32Е/КВ.М

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.  ЧУКОВЕЦ
ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

Рекламно  приложение

Вторник, 21 февруари 2017 г., брой 36 /6138/ година XХIV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

х-л "Струма", ет. 2, ст. 208
телефон/факс: 076/60 31 29

Член на
НСНИ

и
РСНИ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113

0898/620 696; 0878/620 925

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД
ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅÂ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00; 0885 956 900; 0878 566 1110888/222 656

ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

22 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

1. Гарсониера, Център, 47 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 19 680 евро
2. Гарсониера, Център, 45 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 20 000 евро
3. Гарсониера, Мошино, 50 м2, ет.4, тх./пл., ТЕЦ - 29 900 лв.
4. Двустаен, Център, 75 м2, ет. 3, тх/пл., ТЕЦ - 42 000 лв.
5. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 2, тх./пл., ТЕЦ - 52 000 лв.
6. Двустаен, Център, лукс, 68 м2, ет.1, ЕПК - 58 500 лв.
7. Двустаен, Център, НС, 95 м2, ет. 3, тх. - 47 500 евро
8. Двустаен, Център, 72 м2, ет. 3, тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
9. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
10. Тристаен, Пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ
Двустаен, ул. Кракра, обзаведен, ТЕЦ - 250 лв.
Офис, 40 м2, ул. Черешово топче - 350 лв.
Офис, 30 м2, Пригаров район - 180 лв.
Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА
Едностаен, тухла, Център - 38 000 лв.
Двустаен, Център, Изток
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ПРОДАВА:

1. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 51 кв.м, ет. 2, тх./пл., ПВЦ- 33 000 лв.

2. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 60 кв.м, ет. 1, тх./пл. - 28 000 лв.

3. Гарсониера, Площада, ет. 3, ТЕЦ, южна, тер. - 54 000 лв.

4. Двустаен, Център, ет. 8, тх./пл., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.

5. Двустайни център, ет.1 и ет.2,, 67 кв.м, тх/пл., ТЕЦ - 40 000 лв.

6. Двустаен, Център, 71 кв.м, ет. 1 тх./гр. без ТЕЦ - 39 000 лв.

7. Тр. ап.център, ет.3, тх/пл., 87 кв.м, две тераси - 44 000 евро

8. Тристаен, Площада, ет. 4, 90 кв.м, ТЕЦ, ПВЦ - 39 000 евро

9. Тристаен, ул. Струма, панел, ПВЦ, ТЕЦ, подобр. - 35 000 евро

10. Тр.ап.център, ет.4, тх/пл., 82 кв.м, ТЕЦ, тераса - 48 000 лв.

11. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

      ЗП: 96 кв.м, дв. 320 кв.м, лок.от. - 60 000 евро

12. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

       РЗП: 150 кв.м, дв. 274 кв.м - 42 000 евро

13. Къща, с. Кралев дол, РЗП: 150 кв.м,

      дв. 500 кв.м, два гаража - 60 000 лв.

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 1, над партер, в добро състояние - 21 500 евро

2. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.

3. Двусатен, Пашов, ет. 6, ТЕЦ, добър вид - 33 000 лв.

4. Двустаен, Мошино, ет. 8, 2 тер., ТЕЦ, подобрения - 34 500 лв.

5. Къща, Ид.ц, 2 ет., пл., за ремонт - 52 000 евро

6. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро

7. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.

8. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис, Център, в административна сграда, ет. 3, добър вид - 200 лв.

Купува:  

1. Двустаен, Пашов - до 35 000 лв.

2. Гарсониера, в Центъра - до 40 000 лв.

3. Двустаен, Тева - до 35 000 лв.

4. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 42 000 лв.

5. Апартаменти,във всички райони на Перник 

6. Къщи, в Перник и региона.  

7. Парцели за жилищно строителство. 

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   076/60 26 26;  076/60 46 76;  0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/                    ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

ТТТТТелелелелелефони: ефони: ефони: ефони: ефони: 60 13 1560 13 1560 13 1560 13 1560 13 15;;;;;
                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ Тел.: 0895 718 709

0888 215 130

ул. “Н. Цанов” 34,
(над р-т “Елит”), ет.2, офис 7

2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак,
    сутерен, 2 ет., тавански етаж, гараж,
    РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
    сайдинг, двор 325 кв.м. - 53 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак,
    сутерен, 2 ет., и таван - 50 000 лв.
4. Къщи, над Автогарата

- 45 000 лв.; 55 000 лв.
5. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м,
    мазе, гараж - 22 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
    сут. + 2 ет., гараж,
    парцел 450 кв.м - по договаряне
7. Къща, Голямо Бучино,
    52 кв.м, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет.,
    дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Къща, Пригаров район,
    52 кв.м, ид. част от парцел - 12 000 лв.
10. Къща, с. Ковачевци, нова,
      РЗП: 86 кв.м, ет. 2, дв. 600 кв.м- 62 000 лв.
11. Къща, Долни Раковец,
      дв. 2 дка - 26 000 лв.
12. Парцел, Драгановец,
      330 кв.м - 10 000 евро
13. Парцел, над Автогарата,
       435 кв.м - 11 000 евро
14. Парцел 300 кв.м, Клепало,
      стара къща, 42 кв.м - 33 000 лв.
15. Местност, зад Шамака,
      ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
16. УПИ, Дивотино, 460 кв.м - 11 500 лв.
17. УПИ, Радомир, 380 кв.м,
      стара къща, ток, вода - 20 000 лв.
18. УПИ, Даскалово, 530 кв.м - 24 000 лв.
19. УПИ, с. Зелени град,
      общ. Трън, 814 км.м, ток, вода- 10 000 лв.
20. УПИ, Мещица, 600 кв.м,
      под борова гора - 13 000 лв.
21. Трън вилна зона, 22 дка,
      земеделска земя с къща- 13 000 евро
22. Кв.Кристал, имот,
      12 200 кв.м, урбаниз. терит.- 5 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Помещение, за бизнес,
    ул. Кракра, 14 кв.м - 120 лв.
2. Боксониера, тав. етаж, Ид. център

- 150лв.
3. Двустаен, 65кв.м., ет.2, тх, тец,
    необзаведен, за офис - 250лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Димова махала, кафе
   аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
2. Тева, ет. 3, ет. 8 - по договаряне
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ - 28 000 лв.
4. Радомир, Гърляница,
    ет. 8, тер., асанс. - 11 000 лв.
5. кв. Тракия, лукс, ремонт

- по договаряне
ДВУСТАЙНИ:

1. Център, ЕПК, ет. 10,
    без ТЕЦ, таван, нов - 30 000 евро
2. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, тер.,
    ПВЦ - 36 000 лв.
3. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
4. Тв.ливади, ЕПК, ет. 13/14/,
    ремонт,обзаведен - 33 000 лв.
5. Проучване, ПВЦ, саниран,
    ет. 8 - 36 000 лв.
6. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.
7. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв.
8. Изток, ЕПК, ет. 8
    /не последен/ - 24 000 евро
9. Изток, ет. 8, ТЕЦ, среден - 26 000 лв.
10. Изток ет., 7, панел,
      ремонт с обз. - 50 000 лв.
11. Бела вода, 70 кв.м., ет. 2,
      тераса - 17 000лв.
12. Радомир, жк. Тракия,
      с подобрения, ет. 2 - 23 000 лв.
13. Радомир, кв. Гърляница,
      ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
14. Радомир, Арката, ет. 6,
      две изложения - 17 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. ул. Струма, ет. 1, ТЕЦ,
    по договаряне за ремонт - 60 000 лв.
2. Изток, ет. 7, тх., ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, лукс,
    ремонт - 82 000 лв.
4. Пашов, ет. 1, непрех.,
    ТЕЦ, нов ремонт - 42 000 лв.
5. Радомир, Арката, ет. 5  17 000 лв.
6. Радомир, кв. Мечта ет. 6,
    100 кв.м, асансьор - 17 000 лв.

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. ЦГЧ 216 кв.м, ново стр - 120 000 евро

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут.
    +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро

Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити
1. Луксозни гарсониери, СЦ, ет. 2, ет. 1 - 20 000 евро; 33 000 лв.
2. Гарсониери, Тева, ет. 8, ет. 3, ет. 6 - 18 500 лв.; 22 600 лв.; 21 000 лв.
3. Гарсониери, Изток, ет. 5 - 23 000 лв.; ет. 8 асансьор, рем покрив - 24 500 лв.
4. Спешно, Гарсониера, Радомир, центъра, ет. 2, коментар - 14 000 лв.
5. Двустайни, Център, ет. 2 - 42 000 лв.
6. Двустайни, Тв. ливади, ет. 2, ет. 4, изток/запад - 28 000 лв.; 41 000 лв.
7. Двустайни, Пашов, ет. 5, ет. 7, панел - 35 000 лв; 24 000 лв.
8. Двустайни, Тева ет. 3, ет. 2, ремонт - 27 000 лв.; 26 000 лв.
9. Двустаен, Тева, отремонтиран, преустроен, ет. 3 - 32 000 лв.
10. Двустайни, Мошино, ново стр-во, акт 16, ет. 2, ет. 5- 23 000 евро; 39 000 лв.
11. Двустайни , Мошино, ет. 8, ремонт, ет. 6 - 30 000 лв.; 32 000 лв.
12. Двустайни, Изток, ет. 4, ТЕЦ, ет. 7 - 31 500 лв.; 41 000 лв.
13. Тристаен, ИЦ, Монте Карло, ет. 2 - 65 000 лв.
14. Тристаен, ИЦ, ет. 5, 94 кв.м, нова тухла, спешно, коментар - 57 000 лв.
15. Тристаен, Тв. ливади, ет. 1, за търговска цел - 55 000 лв.
16. Тристайни, Тева, ет. 4, много добър, ет. 1 - 30 000 лв.; 27 000 лв.
17. Тристайни, Изток, ет. 6, ет. 8 - 43 000 лв.; 40 000 лв.
18. Луксозен сутерен, етаж и таван, до 7-мо у-ще,
      над Автогарата, с пълно обзавеждане, двор: 220 кв.м- 50 000 евро
19. Луксозна къща, РЦ, 2 етажа, двор 300 кв.м - 48 000 евро
20. Къща до болницата сут. + 2 етажа,
      тухла, плоча, коментар - 55 000 лв.
21. Спешно в ниската част на Варош, 2 къщи
      в 1 двор, 640 кв.м, коментар - 40 000 лв.
22. Къщи, Драгичево - 15 000 евро; 76 000 лв.; 92 000 лв.; 115 000 лв.
23. Спешно парцел, Рударци, на главен път, 412 кв.м - 10 000 евро
24. УПИ, Дивотино, центъра, 900 кв.м; 800 кв.м - 20 лв./кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офиси, СЦ, ет. 3, ет. 2 - 90 лв.; 120 лв.
2. Гарсониери, Център, ет. 2, ет. 4, напълно обзаведени - 200 лв.; 300 лв.
3. Гарсониера, Изток, обзаведена - 200 лв.
4. Луксозен, Двустаен, ИЦ, ет. 3, напълно обзаведен - 300 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, напълно обзаведен, ЕПК - 200 лв.

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ И КЪЩИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ

ПРОДАВАМ:

Имот, Рударци, 840 кв.м,
над плажа, панорамна
гледка, ток, вода, на
улица, до гора, с
постройка на един етаж,
ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

Давам под
наем:

Помещение на 2
етажа, топ- място,
кв. Изток, подходящо
за търговска
дейност, куриерски
услиги и др.

тел. 0887 884 095;

0888 503 237

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия

икономически техникум)

v автомивка външно и

вътрешно

v пране на килими

v денонощно охраняем

паркинг

тел.0893/37 20 40

ПРОДАВА:

2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др. -

28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем  паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”
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 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

ПАНОРАМА, - 31 000 ЕВРО
 тел. 0896 778 784; 0887 884 095

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

ÎÐÅË

ÑÈÌÅÎÍ Ä

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 30 000 евро

2. Парцели, Дивотино, 460 кв.м,
546 кв.м - 11 500 лв; 13 650 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Продава, двустаен,
Супер Център, ет:3,

подобрения, 62 000лв.

тел. 0898/ 945 694

ЛУКСОЗЕН СУТЕРЕН, ЕТАЖ И ТАВАН,

ДО 7-МО У-ЩЕ, НАД АВТОГАРАТА,

С ПЪЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ,

ДВОР: 220 КВ.М. - 50 000 ЕВРО

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÈÍÒÅËÅêò

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 67 09 00

Купува :
1. Веднага къща в близките села, за
целогодишно живеене - до 40 000 лв.
2. Тристаен в Тева може и първи етаж

Продавам Къща, кв. Клепало,
тх./пл., ЗП: 96 кв.м, дв. 320 кв.м,

лок.от. - 60 000 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ГАРСОНИЕРИ:

1. Мошино, ет. 8, панел, ТЕЦ, ПВЦ - 28 000 лв.

2. Изток, ет. 5, панел, ТЕЦ - 29 300 лв.

3. Изток, ет. 7, панел, ПВЦ, ТЕЦ - 31 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

1. Мошино, ЕПК, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 35000 лв.

2. Изток, ул. Ю. Гагарин,

ет. 7, панел, ТЕЦ, тер. - 34 000 лв.

3. Изток, ет. 8, панел, ТЕЦ,

ПВЦ, тер. подобрения - 36 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Изток, 105 кв.м, ЕПК, ТЕЦ,

тер, след ремонт - 42 500 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Изток, тх., пл., РЗП: 140 ПВЦ,

гараж, дв. 500 кв.м - 65 000 евро

2. Църква, тх./пл., РЗП: 200 кв.м,

ПВЦ, гараж, дв. 850 кв.м - 60 000 евро

3. Църква, тх. пл, на 2 ет.,

РЗП: 144 кв.м, дв 630 кв.м ъглов - 80 000 лв.

4. Църква, ЗП: 63 кв.м, дв. 760 кв.м, до у-ще- 67 000 лв.

ПАРЦЕЛИ:

1. УПИ, кв. Мошино, 660 кв.м,

канализация - 28 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

0896/751 787
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/
 ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

Продавам къща,

кв. Изток, топ-място,

РЗП: 132 кв.м., на 2 ет.,

ново стройтелство, в

съседство с парково

пространство

- тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

0888 503 237

1. Гарсониера, Център - до 44 000 лв.

2. Двустаен Център - до 55 000 лв.

3. Двустаен, Изток - до 38 000 лв.

Собственик
продава:

УПИ 665 кв.м, кв. "Радина чешма",
панорама, слънчев, ток, вода,

на улица, 17 000 лв.
тел. 0888/700 258; 0888/932 391

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч
прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

Представителство за Перник и
Oбластта ул.”Отец Паисий”№35

GSM 0888/21 85 08
бул. Юрий Гагарин 100А

(до винпром) 076/60 85 85

Продавам
боксониера
кв. Изток, 27 кв.м,
3-ти етаж, панел,

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие
С И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н А

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 
(над химическото

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане на сигнално-

охранителни, пожароизвестителни

и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

гр. Перник, ул. Кракра №38

Тел.: 076/60 48 40; 888/29 29 62

0878 845 003

ШОФЬОР

НА
БЕТОН ПОМПА

(ПУМИ)
- 1500 ЛВ.,

ЦЕЛОГОДИШНО

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
   - ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 47 М2,
     ЕТ. 4, ТХ./ПЛ., ТЕЦ - 19 680 ЕВРО
   - ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 45 М2,
     ЕТ. 4, ТХ./ПЛ., ТЕЦ - 20 000 ЕВРО



Продавам къща в Перник, Клепало с
площ от 180 м2, партерен етаж, 41 000
лв. Изложение: юг/запад.Частично об-
заведена,обширна панорамна гледка
към града и околните планини. -тел.
0897951954

Продавам  УПИ, Рударци 840 кв.м,
над плажа, панорамна гледка, ток,
вода, на улица, до гора, с постройка
на 1 ет., ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро -
тел. 0896 788 784; 0887 884 095
Продавам Еднофамилна къща с три

спални, разположена в луксозния и ре-
номиран комплекс от затворен тип
Делта Хил. Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съчета-
ние от панорамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно удобен
достъп до столицата посредством авто-
магистрала Люлин тел.0882 817 442

Продавам помещение 70 м2, кв. Изток,
ул. “Юрий Гагарин”, Търговски център
“Шел”, бшлярдна зала, ет. 2, оборудвана,
може и под наем - по договаряне. Тел.
0887 517961, 0889 697998

Продавам лек автомобил Опел
Вектра, перфектно състояние - тел.
0988 953 050; 0888 137 885

Продавам Suzuki Grand vitara Двига-
тел Бензинов Скоростна кутия Ръчна
160000 км 2 000г Къса база В отлично
състояние. Разход 8лв/100км. Свалящ
се таван. тел. 0895725609

Продавам разработен бизнес с про-
мишлени стоки в центъра на Перник. Це-
ната включва обзавеждане, стока в на-
личност(обувки и чанти) и депозит за
един наем за магазина.Тел:098 613 4789

Продавам  гараж в кв. Дараците -
тел. 0898 611 444

Продавам Тристаен апартамент, Пер-
ник, Център Светло и просторно жили-
ще с панорама две спални, дневна с
трапезария на две нива, кът за мека
мебел и място за трапезната част,
кухненски бокс - тел 0888 11 22 00

Търсим продавач-косултант за
нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   тел. 0899 920 171,
Павлов

Вестник „Съперник” търси РЕК-
ЛАМЕН АГЕНТ  с опит – тел.0887/
88 40 95; 0888/50 32 37

Нон-стоп, кв. Мошино, търси
продавач-консултант с работно
време 2/2 дни. Тел. 0878 453318

Продавам използван маслен
радиатор Tesy Promotec CB 3014 -
3000 W, за  58-63 m3 обем - 70 лв.
Тел.: 0899838800

Продавам гаражи. Тел.: 0894 055 736

Давам под наем, обзаведени стаи
всяка със собствен санитарен въ-
зел - 0888/952 264

Давам под наем луксозни поме-
щения, за офис в гр. Перник, кв.
Хр. Смирненски -  тел. 0988 953
050; 0888 137 885

Отдавам апартамент под наем.
Перник, ул. "Струма" № 6, тухла,
среден, южен, две южни облицовани
тераси. баня с тоалетна, втора баня
.230 лв/ месец Тел. 0888 692 426

Давам магазин под наем, нами-
ращ се в центъра на гр. Перник /
двора на гимназията/. В момента е
работеща книжарница, но може да
бъде офис или друг вид бизнес.
Тел. 0898520537

Търси да назначи барманка за
нощна смяна, може и пенсионерка -
тел. 0896 820 636

работа

наем

имоти
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автомобили

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

разни

Интересно и забавно

Наближава един от най-ре-
волюционните, най-възрож-
денски и най-патриотични
уикенди. Тази година ще
имаме късмета да почиваме
цели 4 дни около национал-
ния ни празник – 3 март, с
който отбелязваме годишни-
на от Освобождението на
страната ни от турско иго.
Предлагаме ви няколко мес-
та, които можете да посетите
за кратко време и да се
слеете с магията на Осво-
бождението. Всяко едно от тези градчета носи духа на революционерите, озна-
чава много за нашата история и грижливо пази и до днес най-големите тайни за
случилото се преди повече от 130 години.

    ПАНАГЮРИЩЕ
Първата асоциация с Панагю-

рище е златното ни тракийско
съкровище, което можете да
видите в музея тук. Историята
обаче разказва, че в началото
на 19 век градчето започва да
процъфтява. Развиват се значи-
телен брой занаяти, които и
днес могат да бъдат видени зад
вратите на Историческия музей.
Точно този икономически и ду-
ховен подем помага на града
да бъде приет като част от ко-
митетната мрежа на револю-
ционерите. Васил Левски осно-

вава там революционен комитет, а в непосредствена близост до града е и исто-
рическата местност “Оборище”, където е свикано първото българско Велико на-
родно събрание, на което се е взело решението за провъзгласяване на Април-
ското въстание.

    КОПРИВЩИЦА
Копривщица е едно от тези

градчета, които могат изцяло
да те пренесат назад в години-
те и да те направят съпричастен
към нашата история. Това е
мястото, на което на 20 април
по стар стил се дава началото
на Априлското въстание. Тодор
Каблешков пише известното
Кърваво писмо, с което съоб-
щава на своите съмишленици
за началото на въстанието. Коп-
ривщица е малко китно градче
с калдъръмени улички, разпо-
ложено по поречието на река Тополница. Къщите са цветни, повечето от тях са
били домове на известни български революционери като Тодор Каблешков,
Любен Каравелов, Георги Бенковски и други, които днес са къщи-музеи и мо-
жете да се докоснете до вещите на тези велики българи, дали живота си в името
на страната ни.

По стъпките на възрожденците – маршрут за всеки българин
    КЛИСУРА
Клисура е малък възрожденски

град, който се намира на около 25 ки-
лометра от Копривщица. И това сели-
ще се е прочуло благодарение на вид-
ните възрожденци, дали живота си в
името на свободата на България. Град-
чето също се свързва с Априлското
въстание, тъй като и до тук достига
Кървавото писмо на Тодор Каблешков,
носено от Никола Караджов. В сраже-
нието с турската войска, градчето бива
изцяло опожарено и унищожено. Днес
обаче грижливо пази спомените за
подвизите от онези времена и можете да потънете изцяло във възрожденската
обстановка, оставяйки историята да говори.

    СОПОТ
Сопот е родното място на ве-

ликия български писател Иван
Вазов. Градът е бил обект на
набезите на кърджалиите не-
колкократно, като след пос-
ледното нападение голяма
част от населението му напус-
ка града и се отправя към Кар-
лово, Етрополе, Тетевен. В
следващите години Сопот ус-
пява отново да се съвземе и

се превръща в икономическо и занаятчийско средище, което развива над 30 за-
наята. Васил Левски приема монашеството в Сопотския манастир, а през 1869
година е създаден и Сопотски революционен комитет. Винаги, когато Левски се
е връщал по тези места, е предпочитал да се среща с майка си в Сопот, а не в
родно Карлово. През 1877 година градът е отново опожарен, а населението му
избито или прогонено. След повторното му освобождаване на 1 януари 1878 го-
дина временното руско управление дава 5000 златни рубли на общината, за да
се възстанови.

    КАЛОФЕР
Калофер се развива като важен

културен и търговски център, който
два пъти е опожаряван от кърджалии-
те. В средата на 19 век получава
прозвището “Златен” Калофер, тъй
като е бил смятан за едно от богатите
селища в района. Калофер е родният
град на поета, революционер и пуб-
лицист Христо Ботев. Великият бълга-
рин прекарва там детството и част от
юношеството си, като на няколко пъ-
ти бива изпращан от баща си да учи в
Цариград и Одеса. Ботев се връща в
Калофер, за да замести баща си като учител, тъй като здравето на даскал Ботьо
Петков се влошило. През 1877 година родното място на революционера-поет би-
ва опожарено и от турците. При всяко разрушаване калоферци успяват с общи
усилия да го изградят отново с камъни и голи ръце, работейки нощем. Първо
възстановяват църквата и манастира. С течение на годините в Калофер се за-
ражда занаятчийството като средство за препитание. И до днес в този град са
запазени голяма част от българските традиции и занаяти.
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                            РЕШЕНИЕ № 432
от 19.01.2017 г.

Община Перник, Област Перник на основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-гр.Перник, реши:

Одобрява представеното техническо задание за промяна
предназначението на поземлен имот /ПИ/ 005034, м. "Барите" по КВС
на с. Кладница, община Перник и разрешава изработване на проект

О Б Я В А
Община Перник, Област Перник  на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

СЪОБЩАВА НА  ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че със Заповед № 239
от 09.02.2017 г. на Кмета на община Перник се съобщава на
заинтересованите страни, че се дава разрешение за изработване
на проект за подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-
ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 55871.723.66 по

О Б Я В А
Община Перник, Област Перник  на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

СЪОБЩАВА НА  ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 438 от
19.01.2017 г. на Общински съвет-Перник е разрешена поправка на
Решение № 301 от 20.09.2016 г. на Общински съвет-Перник, като

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Перник, ул.Св.Иван Рилски №1, на основание чл. 14 от

НПКДС и Заповед № 275/17 .02.2017 г. на кмета на Община Перник

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
1.За длъжността  Началник отдел „Счетоводство“ в Община

Перник
2.Минималните и специфични изисквания, предвидени в

нормативните актове за заемане на длъжността са:
-  образование висше,
-  степен - бакалавър; специалност „Счетоводство и контрол“
-  професионален опит - 5 години

3.  Начинът за провеждане на конкурса е защита на концепция на
тема: ”Визия за работата и развитието на отдел ” Счетоводство“ за
периода 2017-2019г.“ и интервю.

4.  Необходимите документи, които кандидатите следва да

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Перник, ул.Св.Иван Рилски №1, на основание чл. 14 от

НПКДС и Заповед № 276/17.02.2017 г. на кмета на Община Перник

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
1.За длъжността  Началник отдел „Подпомагане и осигуряване

работата на Общински съвет, информационно обслужване и
канцелария“ в Община Перник

2.Минималните и специфични изисквания, предвидени в
нормативните актове за заемане на длъжността са:

-  образование висше,
-  степен  - бакалавър; направление „Администрация и

управление“
-  професионален опит - 5 години

3.  Начинът за провеждане на конкурса е защита на концепция на
тема: ”Визия за работата и развитието на отдел ” ПОРОСИОК“ за
периода 2017-2019г.“ и интервю.

4.  Необходимите документи, които кандидатите следва да

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

Î Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È Ê
Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

Î Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È Ê
Сертифицирана по ISO 9001: 2008

Î Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È Ê

Î Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È Ê

Î Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È ÊÎ Á Ù È Í À  Ï Å Ð Í È Ê

представят за участие в конкурса са:
- заявление по образец - Приложение № 2 към чл.17,ал.1от

НПКДС;
- декларация по образец / чл.17/2/ от НПКДС/;
- копия от документи за придобита образователно -

квалификационна степен,  допълнителна квалификация и
правоспособност, които се изискват за длъжността;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността
на професионалния опит;

5. Документите следва да бъдат представени в десет дневен срок
считано от датата на публикуване на обявлението за конкурса в
местен  ежедневник,  в отдел “УЧРД” на Община Перник.

6.  Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се
обявят в Община Перник на партерния етаж.

7. Съгласно длъжностната характеристика основните задължения
са:

Организира и контролира цялостната финансово-счетоводна
дейност на Община Перник, в съответствие с изискванията на
Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството и други
нормативни актове.

8. Минималният размер на основната заплата за длъжността е 550
лева.

 Кмет:
        /В. Церовска/

представят за участие в конкурса са:
- заявление по образец - Приложение № 2 към чл.17,ал.1от

НПКДС;
- декларация по образец / чл.17/2/ от НПКДС/;
- копия от документи за придобита образователно -

квалификационна степен,  допълнителна квалификация и
правоспособност, които се изискват за длъжността;

   - копия от документи, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит;

5. Документите следва да бъдат представени в десет дневен срок
считано от датата на публикуване на обявлението за конкурса в
местен  ежедневник,  в отдел “УЧРД” на Община Перник.

6.  Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се
обявят в Община Перник на партерния етаж.

7. Съгласно длъжностната характеристика основните задължения
са:

Ръководи процеса, свързан с организационно – техническото
обезпечаване дейността на Общински съвет – Перник, организира,
ръкововоди и контролира дейността на техническите сътрудници
и служителите, отговарящи за информационното обслужване.   8.
Минималният размер на основната заплата за длъжността е 550
лева.

 Кмет:
        /В. Церовска

за изменение на подробен устройствен план-план за застрояване
/ПУП- ПЗ/, като:

С план за застрояване поземлен имот /ПИ/ 005034 се отрежда "За
конна база, стопанска сграда и други обслужващи дейности" и се
определя зона за свободно застрояване при условията на
нискоетажно застрояване и устройствена зона-Предимно
производствена /Пп/.

Решение №.432 от 19.01.2017 г. на Общински съвет-Перник се
намират в сградата на общинската администрация гр.Перник,
пл."Св. Иван Рилски" №1А, етаж 12, стая 6 .

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по чл.124а не подлежат
на оспорване.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

кадастралната карта на гр. Перник, кв. "Стара чешма", при което:
С план за застрояване поземлен имот /ПИ/ 55871.723.66 по

кадастралната карта на гр. Перник, кв. "Стара чешма" се отрежда
"За производствени, складови и обслужващи дейности" и се
определя зона за свободно застрояване при условията на
средноетажно застрояване и устройствена зона-Предимно
производствена /Пп/.

Заповед № 239 от 09.02.2017 г. на Кмета на община Перник се
намират в сградата на общинската администрация гр.Перник,
пл."Св. Иван Рилски" №1А, етаж 12, стая 6 .

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта по чл.124а, ал. 2 не
подлежат на оспорване.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

поземлен имот 55871.222.49-трайно предназначение: горска,
навсякъде в текста да се чете поземлен имот с идентификатор
55871.222.49-трайно предназначение: горска-собственост на МЗГ-
Държавно лесничейство.

Решение № 438 от 19.01.2017 г. на Общински съвет-Перник се
намира в сградата на общинската администрация гр.Перник, пл."Св.
Иван Рилски" №1А, етаж 12, стая 6 .

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по чл.124а не подлежат
на оспорване.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
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  Днес времето е подходящо за всякакви занима-
ния, за които се изисква да бъдете силно концен-
трирани. Оформяйте до най-малката подробност
документите, под които трябва да сложите под-
писа си. Постарайте се да организирате изпълне-
нието на инициативите си така, че да ви остане

достатъчно време за пълноценен отдих.

 Днес дори съветите на хората около вас може
да ви накарат да се замислите дали сте избрали
правилна посока на развитие в личен и в профе-
сионален план. Важно е да имате философска наг-
ласа и да не се поддавате на каквито и да било
провокации от страна на хората, които ви заоби-

калят. Прекрасен и хармоничен ден.

 Днес много от вас ще съумеят да разрешат ре-
дица въпроси, с които не успявахте да се справи-
те до момента поради една или друга причина.
Добре е да определите какви очаквания имате, за
да ги постигнете по-лесно в съдружие с приятел,
с партньора в любовта или с влиятелна особа. Не

споделяйте намеренията си, преди да сте ги реализирали.

 Днес не си налагайте твърде драстични ограни-
чения в професионалната сфера – не това ще оп-
редели възможността да се справяте с трудните
ситуации, колкото умението ви правилно да реа-
гирате според обстоятелствата. Ще си спести-
те неприятности ако се посветите на духовните

си и творчески интереси.

Днес колебанието може да ви изиграе лоша ше-
га, така че заложете на активността, решител-
ността и на възможността да отстоявате лич-
ните си позиции. Финансовото ви възнаграждение
до голяма степен ще зависи от това дали сте
съумели да се справите с предизвикателствата.

Не предприемайте каквито и да било промени в любовта.

 Днес се освободете от съмненията си относно
лоялността на приятел. Постарайте се да си из-
градите нагласата на човек, който е в състояние
да се справи при всякакви обстоятелства. Не пра-
вете разходи, които не сте обмислили. Изпълне-
ние на текущи задачи и нови цели ще направят

деня ви по-динамичен.

 Днес не отхвърляйте с лека ръка усилията, кои-
то сте правили с години в професионалната сфе-
ра. Важно е да се въздържате да правите драс-
тични промени. Откритите взаимоотношения в
любовта биха могли да ви спестят множество
неудобства. Сътрудничеството ви с интелиген-

тни хора ще ускори реализацията на съвместните ви проекти.

 Днес едва ли ще бъде особено лесно да се спра-
вите с предизвикателствата, отправени ви от
съдбата, ако не сте готови да направите извес-
тни отстъпки в отношенията с хората в пряко-
то си обкръжение. Имайте предвид, че загубите
ви основателно ще се дължат на предприетите

действия и взетите от вас решения преди време!

 Днес печеливша за вас позиция ще се окаже
умението ви да признавате грешките си. В слу-
чай че ви бъдат отправени конкретни обвинения,
не пренебрегвайте потребността да защитите
позицията си! Ще отбележите силно присъствие
в творческите си, публични и научни изяви. Няма

да ви липсва вдъхновение.

 Днес потърсете удачен вариант да преодолее-
те съществуващите пред вас трудности от де-
лови и от личен характер. Стремете се да наме-
рите логичен отговор на въпрос, който ви засяга
пряко. Известно притеснение, породено от много-
то ви ангажименти днес ще ви направи по-припре-

ни в отношенията, но сте в добра форма.

 Днес е препоръчително да бъдете изключител-
но внимателни към документите и към поетите
устно ангажименти към делови партньори. Съче-
тайте полезното с приятното! С деликатно по-
ведение ще ви бъде по-лесно да привлечете към
себе си хора, чиито услуги търсите. Едно пътува-

не ще заздрави връзката ви с партньора.

 Днес се наслаждавайте на всеки миг. Организи-
зирайте изпълнението на делата си така, че да
осъществите планираното от вас пътуване. По-
ложителен отзвук ще имат проявите ви на лю-
бов и разбиране. Приемайте повече млечни про-
дукти, плодове и зеленчуци. Ако сънувате, че пла-

чете – няма да ви се изпълни желание.
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Отборът на брезничанина е без шансове за класиране в плейофите

Волейболистите
паднаха в Бургас

Нефтохимик 2010 записа осма поред-
на победа в Суперлигата. Звездната се-
лекция на Петър Дочев се наложи с 3:0
(25:18, 25:17, 25:19) като домакин на Ми-
ньор (Перник) в мач от 19-ия кръг на
шампионата. Двубоят в зала "Младост"
продължи малко повече от един час. До-
макините не оставиха съмнения в свое-
то превъзходство и се справиха бързо с
гостите от Перник. Бургазлии заемат
петo място в класирането, докато Ми-
ньор се намира на девета позиция.

Българските нацио-
нали Георги Сеганов
и Светослав Гоцев се
поздравиха с победа
в XXIV кръг на ита-
лианската Серия А1,
след като се наложи-
ха трудно с 3:1
(25:22, 19:25, 32:30,
26:24) като домакин
на Тоно Калипо Калаб-
рия (Вибо Валенция).
Светослав Гоцев се
завърна в титуля-
рния състав на тима
си, след като през
последните няколко
дни имаше дребни

Чворович се жали
от „Левски”

Бившият вратар на Миньор ,  Левски и
настоящ на Ботев (Пд) Иван Чворович
се оплака, че на „Герена” не саму дали
никакъв шанс. Той си оставаше мач
след мач резерва на своя сръбски съна-
родник Боян Йоргачевич.„Мога да кажа
на 100%, че на мен изобщо никакъв
шанс не ми се даде в Левски. Защо е
така не мога да ви кажа. Това е самата
истина”, каза Чворович в студио „Дер-
би”.Той смята, че Люпко Петрович е
имал намерение да го пуска в някои ма-
чове, но не така е смятал неговият нас-
ледник Елин Топузаков.„Люпко Петро-
вич ми каза, че ще ни редуват, ще па-
зим и двамата. Ако беше Люпко оста-
нал, сигурно щях да пазя в някой мач,
обаче Люпко си тръгна и така стана, че
изобщо не получих шанс след това.”.

проблеми. Днес бло-
кировачът бе на ли-
ния и се отличи с 8
точки (2 блокади, 60
% в нападение). Раз-
пределителят Георги
Сеганов се разписа с
1 точка (100 % в ата-
ка), а най-резултатен
с 31 бе белорусинът
Радзивон Мискевич
(4 аса, 54 % в нападе-
ние, MVP), който ве-
че преподписа дого-
вора си с тима за
още един сезон. За
гостите от Вибо Ва-
ленция словакът Пе-

тер Михалович реали-
зира 17 точки (1 ас,
46 % в нападение).
Във временното кла-
сиране Сора заема 12-
о място с 20 точки
(6 победи), като няма
шанс за място в ос-
мицата и участие в
плейофите за титла-
та.

Отборът на Вибо
Валенция обаче до
последно ще се бори
да попадне в топ 8,
като за момента е на
девета позиция с 26
точки.

Благой Георгиев си маха татуировките
Благой Георгиев

търси начин да се
отърве от известни-
те си татуировки.
Това разкри самият
той в интервю за
руско издание и приз-
на, че вече е направил
няколко неуспешни
опита.Известният
като Иконата и Джи-
съса (от Исус) фут-
болист каза, че ако
можеше да се върне

Ученическото първенство
приключи с баскетбол

Отборът на XIII ОУ "Св. Св. Кирил и
Методий" спечели неделния  турнир по
баскетбол за момчета 5 - 7 клас от Уче-
ническите игри 2016/17, организиран от
Община Перник. Състезанието се про-
веде в спортна зала "Кракра" под ръко-
водството на съдийски състав, осигуре-
н от БК "Миньор 2015". Момчетата от
ХIII ОУ се поздравиха с общинската
шампионска титла, след като победиха
в първия мач връстниците си от СУРИ-
ЧЕ" Д-р Петър Берон", а във финалния
двубой се наложиха над състава от Х
ОУ. Трети останаха "Беронци", следва-
ни от отбора на ОУ "Св. Св. Кирил и Ме-
тодий", с. Драгичево. С това общин-
ският етап от Ученическите игри през
учебната 2016/17 година приключи, ка-
то в него взеха участие общо 101 отбо-
ра в 6 вида спорт, в 3 възрастови групи.
Общинските първенци продължават
участие в следващия областен етап на
игрите.

ЦСКА без гол във вратата
под ръководството на Белчев
5 мача при Стамен Белчев – 5 сухи

мрежи. Това е равносметката в ЦСКА
след двубоя с Черно море, спечелен с
2:0 в Каварна, пише „Тема Спорт”. „Ар-
мейците” не са допуснали гол в срещи-
те, в които са водени от третия си тре-
ньор за този сезон – 2:0 над Нефтохи-
мик, 2:0 над Пирин, 0:0 с Локомотив
(ГО), 3:0 над Дунав и сега 2:0 над „мор-
яците”. Общо сухите мрежи на тима в
шампионата станаха 12.Междувремен-
но Руи Педро сложи край на серията си
без попадение след 5 месеца и 473 ми-
нути – разписа се за последно на 25
септември при 4:0 над Берое.

години назад, нямаше
да започне да шари
тялото си."Татуси-
те ми нямат никаква
логика. Това е грешно
и сега го разбирам.
Бог ми е дал тялото
чисто, а аз го за-
мърсявам с тези ри-
сунки. Отдавна се
чудя дали е възмож-
но да ги премахна.
Опитах, но не се по-
лучава. Продължават

да се виждат", об-
ясни Благо.Припомн-
яме, че Благой Геор-
гиев постоянно по-
пада в класации за
най-татуирани фут-
болисти в света. Гол-
яма част от тялото
му е с рисунки на ре-
лигиозна тематика, а
именно религията се-
га го кара да се раз-
кая и да опита да
поправи стореното.

Перничанин влезе в ръководството на „Левски”
Легендата Кирил Ив-

ков е новото име в Над-
зорния съвет на Левски.
Бившият национал и
Футболист на Бълга-
рия за 1974 и 1975 г.
заема мястото на Диян

Петков. Последният за-
почва държавна рабо-
та.70-годишният Ив-
ков ще си сътрудничи с
мажоритарния собс-
твеник на Левски Спас
Русев и сина му Евгени,

които станаха част от
Надзорния съвет на
клуба миналата годи-
на.Ивков е вторият ле-
гендарен футболист на
"сините" след Даниел
Боримиров, който полу-
чава сериозна позиция в
управата на клуба."Ки-
рил Ивков е една от
най-емблематичните
легенди на Левски. Хлад-
нокръвен, спокоен и си-
гурен бранител с навре-
менни и точни намеси,
през цялата си кариера
той е пример за спорт-
сменство", отбелязва
levski.bg.Играе за Мета-
лург (Перник) (1960-
1966), Миньор (Перник)
(1966-1967), Левски (Со-
фия) (1967-1978) и Етър
(1978-1982). Има 323 ма-
ча и 15 гола в "А" група
(293 мача с 5 гола за Лев-
ски, 18 мача с 1 гол за
Етър и 12 мача с 1 гол
за Миньор). Със „сини-
те” има общо 375 мача
и 15 гола във всички
турнири.С Левски е че-
тирикратен шампион
на България (1968, 1970,
1974 и 1977) и четирик-
ратен носител на Купа-
та на Съветската ар-

мия (1970, 1971, 1976 и
1977). Футболист №1
на България за 1974 и
1975 г. и носител на ку-
пата за спортсменство
през 1975 г.Има 44 мача
и 1 гол за "А" национал-
ния отбор (1968-1979),
2 мача за "Б" национал-
ния, 7 мача с 1 гол за
младежкия и 2 мача за
юношеския национален
отбор.Участва на СП
1974 в Германия (в 3 ма-
ча). Сребърен медалист
от ОИ 1968 в Мексико.
Завършва ВИФ "Георги
Димитров". "Заслужил
майстор на спорта" от
1973 г. Награден с брон-
зов орден на труда през
1968 г.За Левски има 30

мача и 1 гол в евротур-
нирите (2 мача за КЕШ,
12 мача с 1 гол за КНК и
16 мача за купата на УЕ-
ФА). Хладнокръвен, спо-
коен и сигурен брани-
тел с навременни и точ-
ни намеси. Пример за
спортсменство.След
прекратяването на ак-
тивната си състеза-
телна дейност е тре-
ньор на Левски (1985-
1987, печели купата на
страната през 1986 г.),
Етър, ЛЕКС, Сливен,
Спартак (Варна), Етни-
кос (Кипър) и Черномо-
рец. Помощник-треньор
на "А" националния от-
бор и бивш директор на
ДЮШ на ЛЕВСКИ.
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Почерпен заби колата си в паркиран опел

ПИПНАТИТЕ ОТ ИКО-
НОМИЧЕСКА ПОЛИЦИЯ
600 КЪСА ЦИГАРИ ни на-
помниха за времето, когато

тая контрабандна търговия я сложиха
под ножа. Тогавашното правителство
се вдигна на щурм срещу анархията в
безакцизната търговия и продавачите
на черно изпищяха от драконовските
мерки. Да, ама правителството се сме-
ни, а служебните министри са заети с
друго и не им стига времето да пораз-
мишляват за вредния тютюнев дим. В
антракта между две редовни прави-
телства черната търговия вирее най-
добре и доказателство за това са име-
нно тия контрабандни цигари. Тяхната
бройка може да не е голяма, но е пока-
зателна, че предизборното време има
своите закони, един от които е законът
за беззаконието. Особено що се отнася
до цигари, алкохол и други дребни удо-
волствия от битовия порядък на наро-
да. За окончателно решение на въпро-
са – да му мисли редовният кабинет.

ЕМИДЕМИОЛОЗИТЕ ЯВНО ПРИХ-
ВАНАХА ОТ ЛОГОРЕЯТА НА СИ-
НОПТИЦИТЕ и взеха да се изказват
кога подготвени, кога неподготвени.
Още не сме забравили дългата зимна
грипна и снежна ваканция и взеха да
ни плашат с нови вируси. Щели да дой-
дат след затопляне на времето, щото и
бабите знаят, че южният вятър носи бо-
лести, за разлика от здравословния се-
верняк. Ако ги слуша човек, няма как
да не си помисли, че България е във
всесезонна грипна епидемия. Ще ми-
нат пролетните температури  и някой
ще се сети за летните грипове, особено
прилепчиви по морето. При нас празно
няма – няма сезон без грип.

ВОДАЧИТЕ НА ЛИСТИ СА АТРАК-
ТИВНА СТОКА НА МЕДИЙНИЯ ПРЕ-
ДИЗБОРЕН ПАЗАР, обаче замислят
ли се партийните централи, че едно е
да наредиш листа, друго е да вкараш
депутат. Някои комай забравят за пре-
ференциите, които могат да изтикат на
избираемо място дори отчайващо отда-
лечените от номер едно. Справка – пос-
ледните местни избори, когато т.н. ци-
гански, корпоративни и купени гласове
вкараха в местния законодателен ор-
ган съветници, за които и самите лиде-
ри съжаляваха, че са ги вписали в лис-
тата.

Кола осъмна с нарязяни гуми
Любочмира ПЕЛОВА

Лек автомобил е
осъмнал с четири
срязани гуми, съобщи-

ха от пресцентъра
на Областната ди-
рекция на полиция-
та.

Престъплението
е извършено на 18-
ти февруари през
нощта, когато
неизвестни срязали
четирите гуми на
лек автомобил „Ал-
фа Ромео“. Возило-

Любомира ПЕЛОВА
Четири бързи

производства за шо-
фиране след употре-
ба на алкохол са за-
почнати през почив-
ните дни в региона.

С 2,35 промила ал-
кохол в кръвта е шо-
фирал автомобила си
38-годишният И.Е.
от Перник. Мъжът
катастрофирал в
крайпътна канавка в
района на брезнишко-
то село Непразненци,
управлявайки „Сит-
роен Ксара“. Взета
му е кръвна проба за
химичен анализ и е за-
държан за 24 часа с
полицейска мярка.

Друг пиян пернича-
нин е катастрофи-
рал, удряйки се в
спряла кола. Инциден-
тът е станал на 17

В края на 2016 година – възрастните
най-често са пътували в чужбина

Светла ЙОРДАНОВА
Пътуванията на българите през пос-

ледното тримесечие на годината са били
предимно в страната, а броят на избра-
лите чужбина е намалял, показват дан-
ните на Националния статистически ин-
ститут. В същото време българите над
65 години са най-голямата група сред
пътувалите зад граница през периода.

Общо 833.5 хиляди българи са пътува-
ли в периода октомври - декември, като
90.2% са пътували само в страната, 8.6%
- само в чужбина, а 1.2% са пътували
както в страната, така и в чужбина.

В сравнение със същото тримесечие
на 2015 г. общият брой на пътувалите на
възраст 15 и повече навършени години
нараства с 10.4%. Увеличение се наблю-
дава в броя на пътувалите в страната -
със 17.4%, докато пътувалите в страната
и чужбина и пътувалите само в чужбина
намаляват съответно с 53.4 и 22.6%

Очаквано най-много пътувания са нап-
равили българите на възраст 25 - 44 го-
дини (45.8% от всички пътували). Във
всички възрастови групи преобладава
относителният дял на пътуванията в
страната, като най-висок е този дял при
хората на възраст 15 - 24 години - 93.9%
от пътувалите в тази възрастова група.
При пътуванията в чужбина делът на пъ-
тувалите на възраст 65 и повече навър-
шени години е най-голям - 14.1% от пъ-
тувалите в съответната възрастова гру-
па.

По-голямата част от туристическите
пътувания на българите над 15 години в
страната са били с цел “посещение на
близки”, докато тези в чужбина са за
“почивка и екскурзия”, посочени съот-
ветно от 45.5 и 48.4% от тях.

През четвъртото тримесечие като са-
мостоятелни са били регистрирани 1.123
млн., или 93.5% от общия брой лични пъ-
тувания. Относителният дял на самос-
тоятелните пътувания без резервация в
страната е 95.7%, а на тези в чужбина -
66.7%

В структурата на разходите се запаз-
ва тенденцията с най-голям относителен
дял при пътуванията в страната да са те-
зи за храна - 39.8%, докато в чужбина
това са разходите за транспорт - 36.2%

През четвъртото тримесечие на 2016 г.
средният разход при пътуване с лична
цел на човек е 150.43 лв. в страната и
603.77 лв. в чужбина. Същевременно
разходите на човек за професионално
пътуване са средно 157.82 лв. в страна-
та и 869.48 лв. в чужбина.

февруари, около
23,40 часа, на улица
„Владислав Грамати-
к“ в областния град.
Лек автомобил „Мер-
цедес“, управляван
от 39-годишния мес-
тен жител А.Н. уда-
рил паркиран „Опел
Вектра“. Няма пос-
традали хора. При из-
пробване на 39-го-
дишният мъж за упо-
треба на алкохол с
техническо средство
били отчетени 1,83
промила. Взета му е
кръвна проба и про-
цесуално-следствени-
те действия продъл-
жават.

Столичанин пък е
шофирал автомобила
си с 1,46 промила ал-
кохол в кръвта. 60-
годишният Н.Г. бил
проверен в Трън на

18 февруари, управл-
явайки „Опел Астра“.
Взета му е кръвна
проба за химичен ана-
лиз и е задържан за
24 ч. с полицейска за-
повед. 29-годишен ра-
домирец е задържан
за шофиране на ав-
томобил в нетрезво
състояние.

На 19 януари, около
6, 30 ч., в Радомир
бил проверен мес-
тния жител Д.С. на
29 години, управл-
явайки лек автомо-
бил „Сеат Толедо“.
При изпробването
му с техническо
средство за алкохол
били отчетени 1,73
промила. Мъжът от-
казал кръвна проба за
химичен анализ и бил
задържан за 24 ч. с
полицейска мярка.

Вътрешният министър насочва
към себе си цялата информация
Любомира ПЕЛОВА

Н е п р е к ъ с н а т о т о
оперативно дежурс-
тво в МВР се мести
от Главна дирекция
“Национална поли-
ция”, която се ръко-
води пряко от глав-
ния секретар на ве-
домството Георги
Костов към дирек-
ция “Вътрешна си-
гурност”, която пък
е на пряко подчине-
ние на самия вътре-
шен министър.

По този начин слу-
жебният министър
Пламен Узунов на
практика пренасоч-
ва цялата информа-
ция към себе си. За
това решение става
известно от поста-
новление, публику-
вано на сайта на
МВР.

Узунов мотивира
промяната с това, че
досегашното поло-
жение е неефектив-
но, защото “цялата
информация, касае-

ща дейността на
структурите на МВР,
които не са в йерар-
хична връзка с “На-
ционална полиция”,
ще се получава и
обработва в една от
главните дирекции,
което ще създаде
практически затруд-
нения за ефективна
координация”.

Дирекция “Въ-
трешна сигурност”
към която оператив-
ното дежурство ми-
на е с правомощия
да разследва коруп-

Пак цигари без бандерол
Любомира ПЕЛОВА

Пернишки полицаи иззеха 600 къса не-
л е г а л н и
цигари.

Акция-
та е про-
ведена в
края на
миналата
седмица,
от служи-
тели на
с е к т о р
„Противодействие на икономическата
престъпност“ при Областната дирекция
на МВР в Перник и колегите им от Първо
районно управление.

Органите на реда проверили лек авто-
мобил „Нисан Микра“, шофиран от 45-го-
дишният Л.С. от областния град. Вътре би-
ли намерени и иззети 600 къса цигари
без бандерол.

Започнато е административно-наказа-
телно производство и работата продължа-
ва.

то е било паркирано
пред блока на собс-
твеничката му, 55-го-
дишна перничанка. Из-
вършен е оглед на мес-
топроизшествието
от служители на Вто-
ро районно управле-
ние и са предприети
действия за установ-
яване на извършите-
лите.

Започнато е досъ-
дебно производство.

цията. Миналата
седмица Узунов
смени шефът на ин-
спектората, като по
неофициална инфор-
мация се предвиж-
да смяна и именно
във “Вътрешна си-
гурност”.

Н е п р е к ъ с н а т о т о
оперативно дежурс-
тво поддържа връз-
ката с областните
дирекции на МВР и
на практика е един
от най-важните ин-
формационни кана-
ли в МВР.
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